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Inledning och bakgrund
Socialchefsnätverket inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har väckt frågan om GR kan
vara ett stöd i att öka kunskaperna om hur kommunerna kan göra bra prognoser för behovet av
särskilda boenden som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Bakgrunden är att kommunerna upplever att det är ett komplext arbete att
få fram rättvisande prognoser, att det får stor betydelse för människor om det finns boenden att
tillgå eller inte och att det kan bli avsevärda kostnadseffekter om prognoserna inte stämmer med
verkligheten. Som ett första steg i frågan ville nätverket att GR skulle undersöka hur arbetet med
prognoser för behovet av särskilda boenden går till idag och därför har denna kartläggning
genomförts.
Kommunerna är skyldiga enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383)
att planera för bostadsförsörjningen för sina medborgare. Syftet med lagen är att kommunerna ska ta
fram riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen. Planeringen syftar till att skapa förutsättningar
för att samtliga kommuninvånare kan leva i bra bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Enligt Boverket (Boverket, 2016) innefattar
kommunernas ansvar att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet
utifrån hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas utvecklas. Att följa och analysera hur
befolkningen förändras över tid blir därmed en nyckelfråga, men också att inventera det befintliga
bostadsbeståndet. I den analysen bör behov hos särskilda grupper som ungdomar, studenter, äldre,
personer med funktionsnedsättning och nyanlända särskilt belysas.
Lagstiftningen ställer krav på att kommunerna ska tillgodose specifika behov hos
kommuninvånarna, däribland att planera för särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunerna ett ansvar för att dels ge
personer det stöd som kan behövas i hemmet, dels inrätta särskilda boendeformer för personer i
behov av särskilt stöd, som till exempel äldreboenden. Kommunerna har dessutom ett särskilt ansvar
för att medverka i samhällsplaneringen och för att vara med och påverka utformningen av nya och
äldre bostadsområden i kommunen utifrån ett socialt perspektiv. Denna lag fångar in flera målgrupper,
som till exempel äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (1993:387) är en kompletterande lag som ger kommunen ytterligare ansvar
för att tillgodose behovet av särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning. De
vanligaste boendeformerna är gruppbostäder och servicebostäder.
Boverket1 har tagit fram en processbeskrivning för hur
kommunerna kan arbeta med att ta fram riktlinjer för planering
av bostadsförsörjningen. Processen inleds med att ta fram ett
underlag för hur situationen i kommunen ser ut (där prognoser
för särskilda boendeformer ingår) (1). Underlaget analyseras och
ligger till grund för riktlinjer som antas i kommunfullmäktige (2).
Riktlinjerna innehåller någon form av genomförandestrategi som
kan ange till exempel prioriteringar och ansvarsfördelning (3).
Uppföljning beskrivs som ett underlag för fortsatt diskussion i
kommunfullmäktige och underlag för en eventuell översyn av
Figur 1 (Boverket, 2016)
1

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden,
fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering (www.boverket.se).
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riktlinjerna (4) (Boverket, 2016). Fokus för denna kartläggning är främst den första av de fyra delarna i
processen, underlag och analyser, men de övriga delarna i processen kommer också att beröras då de
påverkar underlagets utformning.
Eftersom kommunerna enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är skyldiga att
planera för medborgarnas bostadsförsörjning utformas därför ofta en plan för denna planering, en så
kallad bostadsförsörjningsplan. Bostadsförsörjningsplanen syftar till att planera för alla sorters
bostäder och inte enbart för särskilda bostäder.
Kopplat till detta finns också lokalförsörjningsplaner som syftar till att planera och strukturera
kommunens behov av verksamhetslokaler. I en del kommuner samlas såväl behov av bostäder som
behov av lokaler i en gemensam plan. Bostadsförsörjningen berör hela befolkningens behov av
bostäder och därför förutsätts någon form av samverkan mellan olika berörda förvaltningar.2 Enligt
bostadsförsörjningslagen (2000:1383) ska underlaget baseras på en analys av den demografiska
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. Prognoser för behov av särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning är alltså ett av flera underlag till kommunens bostads- och/eller
lokalförsörjningsplan.

2

Flera olika förvaltningar inom kommunen tar fram underlag som sedan mynnar ut i en bostads- och/eller
lokalförsörjningsplan: dels förvaltningar som tar fram underlag och prognoser för verksamhetens behov av
bostäder och lokaler (som t.ex. äldreomsorgs-, funktionshinder-, utbildningsförvaltningar eller motsvarande),
dels förvaltningar med ansvar för planeringen av bostäder och lokaler (samhällsplanerings/byggnads- och
lokalförsörjningsförvaltningar eller motsvarande).
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Syfte och frågeställningar
Syftet med kartläggningen var att undersöka hur arbetet med prognoser för behovet av särskilda
boenden går till idag i GR-kommunerna. Kartläggningen är avgränsad till prognoser för särskilda
boendeformer inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Med särskilda boenden
menas boenden som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Följande frågeställningar har varit vägledande för kartläggningen:
•
•
•
•
•

Hur görs prognoserna av behovet av särskilda boenden i GR:s kommuner?
Vilka är erfarenheterna av hur arbetet med prognoserna har fungerat och vad behövs för att
de ska bli så rättvisande som möjligt?
Vilka faktorer spelar in vid prognostiseringen? Vilka av dessa är påverkbara respektive inte
påverkbara?
Finns det kunskap från relevanta aktörer som exempelvis SKL, Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys och IVO att ta del av?
Finns goda exempel att hämta från landet i övrigt?

Tillvägagångssätt
Kartläggningen syftade till att samla in information om hur varje enskild kommun inom GR arbetar med
prognoser om särskilda boenden inom funktionshinder och äldreomsorg. Detta skedde genom
intervjuer med nyckelpersoner i kommunerna. Kartläggningen har genomförts av Johanna Gustafsson
som läser masterprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet och som under hösten
2017 genomförde sin praktiktermin på GR. Sara Nordenhielm, planeringsledare för äldrefrågor på GR,
har varit handledare.
Inför kartläggningen genomfördes två förintervjuer samt inläsning av relevant material i frågan.
En intervju gjordes med en person som hade tidigare erfarenhet av boendeprognoser i en av GRkommunerna och en intervju gjordes med personer från en av kommunerna som initierat frågan i
socialchefsnätverket på GR. Dessutom genomfördes flera samtal med personer inom GR som är insatta
i frågor gällande äldreomsorg, funktionshinder och boendeplanering.
En intervjuguide skapades med bakgrund i detta förberedande arbetet (se bilaga 1). Denna
intervjuguide var semi-strukturerad (Bryman, 2008), vilket gav en struktur för intervjuerna men med
utrymme för intervjupersonen att berätta fritt om sitt arbete. Nyckelpersoner i respektive kommun
efterfrågades genom socialchefsnätverket på GR (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes under
perioden oktober till november 2017. Detta resulterade i totalt 17 intervjuer med 27 personer, i 11 av
13 kommuner3 inom GR. I samtliga deltagande kommuner utom en, gavs möjlighet att intervjua
personer inom både äldreomsorg och funktionshinder. I figur 2 sammanfattas vilka kommuner som
deltog i kartläggningen samt vilka roller eller uppdrag de intervjuade personerna hade.

3

Samtliga GR-kommuner förutom Stenungsund och Öckerö medverkade i kartläggningen.
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Kommun
Ale

Roll/ Uppdrag
Enhetschef/boendestrateg inom Sektor arbete, trygghet och omsorg

Alingsås

Stabschef inom Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen
Utvecklingsledare för Planeringsavdelningen inom Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen
Tf. avdelningschef, Avdelningen för funktionsstöd, inom Socialförvaltningen

Göteborgs Stad

Avdelningschef Äldre-, Hälso- och sjukvård, inom Stadsledningskontoret
Sektorschef, inom Äldreomsorg
Områdeschef inom Äldreboendesamordning
Områdeschef Boendeplanering inom Funktionshinder
Planeringsledare Boendeplanering inom Funktionshinder

Härryda

Administrativ chef inom Socialtjänst
Planeringsledare inom Socialtjänst

Kungsbacka

Utvecklingsledare inom Vård och omsorg
Utvecklingsledare inom Individ- och familjeomsorg
1:e socialsekreterare, Funktionsstödsenheten inom Individ- och familjeomsorg
Boendekoordinator, inom Individ- och familjeomsorg

Kungälv

Verksamhetsutvecklare/controller inom Trygghet och stöd
Verksamhetsutvecklare/sektorsamordnare inom Trygghet och stöd/Samhälle och utveckling

Lerums

Enhetschef inom Myndighet för äldre,
Enhetschef inom Myndighet för funktionshinder och beroende

Lilla Edets

Verksamhetschef för Funktionshinder inom Socialförvaltningen
Verksamhetschef för Äldreomsorg inom Socialförvaltningen

Mölndal Stad

Förvaltningssekreterare inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Partille

Ekonom inom Vård- och omsorgsförvaltningen
Enhetschef för Funktionshinder inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjörn

Avdelningschef inom Central administration inom Socialförvaltningen
1:e Socialsekreterare inom Socialförvaltningen
Processledare inom Samhällsbyggnadssektorn

Figur 2. Medverkande kommuner samt intervjupersonernas roll/uppdrag.

I den mån det gick skickades ett mail ut innan intervjun som introducerade
intervjupersonen/personerna till vad intervjun skulle handla om (se bilaga 3–4). Tanken var att
intervjupersonerna skulle få möjlighet att förbereda sig samt ta med eventuella skriftliga underlag till
intervjutillfället. Samtliga intervjuer spelades in och medverkande gav sitt muntliga medgivande till
detta. Intervjuerna lyssnades igenom och sammanfattades för att kunna sammanställas i denna
rapport. I viss utsträckning kunde intervjumaterialet kompletteras med till exempel
bostadsförsörjningsplaner, processkartor och rollbeskrivningar.
Under den sista perioden av kartläggningen genomfördes även en mindre genomsökning efter
befintlig kunskap på området. Detta gjordes främst bland olika myndigheter och organisationer med
koppling till det sociala området eller samhällsplaneringsområdet. Sökningar efter information har
gjorts på webben men även genom telefonkontakt med SKL, Boverket, Länsstyrelsen och Göteborgs
Stads statistikavdelning.
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Resultat
Här beskrivs de teman som framkom i analysen av intervjumaterialet. Temana berör både organisation
och arbetssätt och mer detaljerad information om innehållet i prognoserna samt vilka faktorer
kommunerna inkluderar i prognosernas underlag och analys. Dessutom framträdde såväl
framgångsfaktorer som hinder för kommunernas arbete med prognoser för särskilda boenden som
också har sammanställts för att bidra till kunskap om utmaningar och goda exempel.

Prognoser – en del av kommunernas bostadsförsörjningsplaner
Äldreomsorgs- och funktionshinderförvaltningarnas prognoser för behov av särskilda boenden för
äldre och personer med funktionsnedsättning är ett av flera förvaltningars bidrag till kommunens
bostadsoch/eller
lokalförsörjningsplan.
Kartläggningen
visar
att
kommunerna
4
bostadsförsörjningsplaner benämns på flera olika sätt, bland annat som boendeplan,
lokalbehovsanalys och lokalförsörjningsplan. I vissa kommuner är bostadsförsörjnings- och
lokalförsörjningsplan två helt skilda planer medan det i andra kommuner är en och samma plan. Även
om benämningarna skiljer sig åt så är planens syfte oftast detsamma, det vill säga att planen ska
fungera som ett stöd i kommunens planering av bostäder och verksamhetslokaler. Planerna bygger
ofta dels på en prognos om vilka behov som finns hos befolkningen i kommunen (varav prognos för
särskilda boenden är en del), dels på en beskrivning av de bostäder och lokaler som finns tillgängliga,
dels en avvägning kring vilka investeringar som behöver göras gällande ny- och ombyggnation.
Det finns vissa skillnader mellan kommunerna gällande planernas innehåll, hur långt
prognoserna sträcker sig, hur planerna används i kommunernas övergripande arbete och hur ofta
planen tas fram samt i vilken utsträckning den revideras. Nästan samtliga kommuner tar fram en
bostadsförsörjningsplan eller reviderar befintlig plan varje år. Ett fåtal kommuner tar inte årligen fram
någon plan. I dessa kommuner kan det dröja ett par år mellan planerna. Här uppges det inte heller att
det görs någon årlig revidering av den senaste planen. Det skiljer sig också åt mellan kommunerna hur
många år framåt i tiden som såväl bostads- och/eller lokalförsörjningsplan som prognoserna sträcker
sig, men planeringen sker ofta med både kort och långt perspektiv. En kortsiktig planering är ofta
mellan 1 till 5 år framåt och en långsiktig planering är ofta mellan 5 till 13 år framåt (fram till 2030).
Några kommuner gör två separata planer, en kortsiktig plan och en långsiktig plan som formuleras och
revideras varje år. Göteborgs Stad är ett sådant exempel, men här har det ännu inte bestämts om båda
planerna eller enbart den långsiktiga ska gälla. Det vanligaste är dock att kommunerna gör planer och
prognoser för 4–5 år framåt.
Planerna beskrivs följa kommunens budgetarbete och utgör även ett underlag för
verksamhetens framtida behov av resurser. Kommunen fattar beslut om vilka resurser förvaltningarna
tilldelas beroende på vilka behov de beskriver att de har. Detta framförs som en av de viktigaste
anledningarna till varför det är viktigt att prognoserna blir så rättvisande som möjligt.

Vem i kommunen tar fram prognoserna?
Prognoser för behovet av särskilda boenden inom funktionshinder och äldreomsorg tas fram i syfte att
belysa särskilda gruppers behov av bostäder i bostadsförsörjningsplanen. Kartläggningen visar på en
stor spridning mellan kommunerna när det gäller vem i kommunen som är ansvarig för arbetet med
prognoserna inom funktionshinder respektive äldreomsorg. De största skillnaderna handlar om vilka

4

Planen för bostadsförsörjning benämns på olika sätt i olika kommuner, fortsättningsvis kommer den att
hänvisas till som ”bostadsförsörjningsplanen” i texten.
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förvaltningar som personerna tillhör, vilken avdelning i förvaltningen de tillhör och på vilken nivå i
organisationen de arbetar.
Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har de här personerna oftast ett chefsansvar eller ett
ansvar för utveckling och planering av boendeområdet. Det finns chefer som arbetar nära eller ingår i
förvaltningsledningen som sektors-, stabs- eller administrativ chef men också chefer som arbetar nära
verksamheten som enhets- eller verksamhetschef. Fördelen med att ha en chef som ansvarig för
prognosarbetet beskrivs som att chefer har en bra överblick över verksamheten vilket gör att de kan
urskilja behoven av särskilda boenden. Nackdelen är dock att de har ett stort ansvarsområde, vilket
innebär att boendefrågor (och boendeprognoser) endast är en av flera frågor som de ansvarar för.
Utvecklingsledare, planeringsledare och verksamhetsutvecklare finns också representerade bland de
här personerna. De arbetar inte lika nära den vård- och omsorgsrelaterade verksamheten, utan arbetar
i större utsträckning enbart med boendefrågor. I någon kommun var det också en ekonom som var
ansvarig för arbetet med boendeprognoser inom funktionshinder respektive äldreomsorg.
Inom verksamhetsområdet funktionshinder har de här personerna oftast ett chefsansvar eller
ett ansvar för utveckling och planering av boendeområdet. Det finns också personer som arbetar med
biståndsbedömning eller i förvaltningsstaben i en kommun som är ansvariga för prognoserna. Även
här finns chefer som arbetar nära förvaltningsledningen i kommunen som områdeschef eller
administrativ chef, men de flesta arbetar nära verksamheten som enhets- eller verksamhetschef.
Utvecklingsledare, planeringsledare, verksamhetsutvecklare och boendekoordinator finns också
representerade bland de inom funktionshinder som arbetar med utveckling och planering av
boendeområdet. Några socialsekreterare har även medverkat, vilket kan ha sin bakgrund i att
socialsekreterarna har en mer central roll i prognosarbetet inom funktionshinder än vad de har inom
äldreomsorgen.
De personer inom både äldreomsorg och funktionshinder som arbetar med boendeprognoser
representerar i regel en förvaltning som ansvarar för vård- och omsorgsinsatser till äldre personer
(äldreomsorgsförvaltning5) eller en förvaltning som ansvarar för stöd- och hjälpinsatser till personer
med funktionedsättning (funktionhinderförvaltning6). Samtidigt finns det exempel på
verksamhetsutvecklare och liknande roller som representerar flera förvaltningar. De har då sin tjänst
fördelad
mellan
flera
förvaltningar,
till
exempel
äldreomsorgsförvaltningen
och
7
samhällsplaneringsförvaltningen . I det fallet beskrivs verksamhetsutvecklaren fungera som länk
mellan de två förvaltningarna och ha till uppgift att förmedla behovet mellan äldreomsorg och
samhällsplanering (för en utförlig sammanställning över roller och uppdrag, se figur 2).

Hur arbetar kommunerna med att ta fram prognoser?
Kartläggningen visar att kommunerna organiserar sitt arbete med prognoser för särskilda boenden på
delvis olika sätt. De största skillnaderna handlar om i vilken utsträckning som kommunerna har en
struktur för när prognoserna tas fram, hur ofta prognoserna tas fram och vem som tar fram
prognoserna. Det handlar också om i vilken utsträckning som olika förvaltningar samverkar för att
sammanställa samtliga invånares behov av goda bostäder i bostadsförsörjningsplanen.
5

Förvaltningen som ansvara för verksamhetsområde äldreomsorg kommer fortsättningsvis att hänvisas till som
”äldreomsorgsförvaltningen” i texten, på grund av att förvaltningen heter olika i olika kommuner.
6
Förvaltningen som ansvara för verksamhetsområde funktionshinder kommer fortsättningsvis att hänvisas till
som ”funktionshinderförvaltningen” i texten, på grund av att förvaltningen heter olika i olika kommuner.
7
Förvaltningen som ansvara för samhällsplaneringen i kommunen kommer fortsättningsvis att hänvisas till som
”samhällsplaneringsförvaltningen” i texten, på grund av att förvaltningen heter olika i olika kommuner.
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Kartläggningen visar att det finns kommuner med såväl otydlig som tydlig struktur och
ansvarsfördelning för hur prognoser och underlag för särskilda boenden tas fram. Däremellan finns det
ett spann av kommuner som har mer eller mindre strukturerade arbetssätt. Dessa tre olika kluster av
kommuner beskrivs nedan.

Kommuner med ett mindre strukturerat arbetssätt
Kartläggningen visar att några av kommunerna inte har någon tydlig struktur för hur prognoserna ska
tas fram. Bland dessa kommuner finns det en osäkerhet om vem som bör ta fram prognoserna samt
när och hur man ska ta fram ett underlag. Vid de tillfällen som prognoserna tas fram upplever
intervjupersonerna att det sker under tidsbrist och att det saknas ett uppföljande arbete av de
prognoser som har tagits fram.
I dessa kommuner tas underlagen fram mer oregelbundet och de görs i större utsträckning av
medarbetare som arbetar nära verksamheten. Denna person tar fram en prognos och sammanställer
ett underlag som lämnas vidare till någon med övergripande ansvar för boendeplanering, antingen
någon inom den egna förvaltningen eller direkt till samhällsplaneringsförvaltningen. Bland dessa
kommuner finns det några intervjupersoner som upplever prognosarbetet som ensamt och det finns
en osäkerhet kring om det verkligen är de som ska eller bör göra prognosen samt hur man på bästa
sätt gör en prognos.
Dessa intervjupersoner upplever även att prognosarbetet görs under tidsbrist och ”i sista
minuten”, till exempel när en chef eller någon från samhällsplaneringsförvaltningen efterfrågar ett
underlag. I vissa av dessa kommuner styrs detta arbete av revideringar av föregående års
bostadsförsörjningsplan, medan prognoserna görs mer oregelbundet i andra kommuner. Bland de
sistnämnda kommunerna beskrivs det som mer tydligt att det saknas en struktur för när och hur
underlagen till bostadsförsörjningsplanen ska inhämtas från de olika förvaltningarna och vad
underlaget ska innehålla.
Några intervjupersoner uppger till exempel att de saknar återkoppling på de tidigare prognoser
de tagit fram, antingen från den egna förvaltningen eller från samhällsplaneringsförvaltningen. Flera
intervjupersoner efterfrågar en ökad samverkan såväl med samhällsplanering som med
lokalförsörjning.

Kommuner med ett mer strukturerat men personbundet arbetssätt
Kartläggningen visar att det också finns de kommuner som har en tydligare struktur för hur
prognoserna ska tas fram och fungera som underlag till bostadsförsörjningsplanen, men att arbetet
tenderar att vara mer person- än organisationsbundet. Intervjupersonerna i dessa kommuner
beskriver att prognosarbetet periodvis har fungerat väl men att det av olika anledningar har blivit
avbrutet, framförallt på grund av personalomsättning eller för att arbetet inte har prioriterats.
I dessa kommuner tas prognoserna för särskilda boenden fram av till exempel en enhets- eller
verksamhetschef inom äldreomsorgs- och/eller funktionshinderförvaltningen. Personen som tar fram
underlaget gör det ofta i samråd med flera personer/funktioner. Inom funktionshinderförvaltningen
finns ofta en grundläggande kontakt mellan den som ansvarar för prognosarbetet och
socialsekreterare, verksamhetspersonal samt skolpersonal eftersom prognosen baseras på en
kartläggning av vilka brukare som finns inom verksamheten idag. I äldreomsorgsförvaltningarna finns
en kontakt mellan den som ansvarar för prognosarbetet och verksamhetspersonal, men eftersom
prognoserna främst baseras på statistik är färre personer involverade i själva prognosarbetet. I de här
kommunerna tas prognoserna fram regelbundet varje år som ett underlag till
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bostadsförsörjningsplanen, som likaså tas fram årligen. Underlaget lämnas i regel vidare till någon med
övergripande ansvar för boendeplanering, antingen någon inom den egna förvaltningen som
samarbetar med samhällsplaneringsförvaltningen eller så lämnas underlaget direkt till
samhällsplaneringsförvaltningen. Ibland kan prognosarbetet ske mer adhoc-mässigt då
samhällsplaneringen efterfrågar ett underlag.
I dessa kommuner finns det en viss struktur för när och hur underlag samlas in från de olika
förvaltningarna samt en relativt tydlig rollfördelning för vem som ska ta fram underlagen till
bostadsförsörjningsplanen. Men prognosarbetet beskrivs i stor utsträckning vara bundet till en enskild
person som tar fram prognoserna och sammanställer underlaget. Detta kan bidra till svårigheter om
denna person slutar och det inte finns rutiner för att fånga upp kunskapen som personen ifråga
besitter. En konsekvens blir att det då saknas detaljerade rutiner som beskriver vad prognoserna
tidigare innehållit, hur materialet samlats in och vilka bedömningar av materialet som tidigare gjorts.
De kommuner som arbetar mer personbundet upplever att personalomsättning påverkar
prognosarbetet mer än de kommuner som har ett mer organisationsbundet arbetssätt.
Även om det i vissa fall faktiskt finns ett strukturerat arbetssätt så kan bristande prioriteringar
vara ett hinder. I en kommun beskrivs till exempel att det finns en nedskriven rutin för hur en
arbetsgrupp ska fungera, vilka som ska delta, hur ofta de ska träffas och vad de ska göra. Trots detta
har arbetsgruppen svårt att hitta en tid att träffas eftersom arbetet inte uppfattas som prioriterat. Det
finns kommuner, både bland de kommuner som saknar ett strukturerat arbetssätt och de kommuner
som har ett mer strukturerat arbetssätt, som uttrycker att prognosarbetet får stå tillbaka till förmån
för mer akuta saker i verksamheten. De intervjupersoner som beskriver att prognosarbetet behöver få
högre prioritet arbetar till exempel som enhetschefer och de ser på nära håll hur verksamheten
påverkas när prognoserna inte stämmer eller får genomslag. De exempel som de då nämner handlar
ofta om att behöva hantera brist på platser, vilket inom funktionshinderområdet kan betyda att
kommunen behöver köpa platser för att undvika viten och inom äldreomsorgen kan det betyda att kön
till en plats på äldreboende växer.
I dessa kommuner finns plattformar för att samverka mellan förvaltningarna, framförallt med
samhällsplanering, i väldigt liten utsträckning. Även här efterfrågas en ökad kontakt med
samhällsplaneringsförvaltningen. Intervjupersonerna beskriver att det är ”vattentäta skott” mellan
förvaltningarna eller att ”man bevakar lite sina positioner”. Bland dessa kommuner upplevs
förvaltningarna i mindre utsträckning vara insatta i varandras behov av särskilda bostäder och
intervjupersonerna beskriver i mindre utsträckning att olika förvaltningar arbetar i samma riktning vad
det gäller bostadsförsörjningen.

Kommuner med ett strukturerat och organisationsstyrt arbetssätt
Slutligen visar kartläggningen att det också finns de kommuner som har en genomarbetad samverkanseller samordningsstruktur för att ta fram underlag till bostadsförsörjningsplanen, där prognoser för
särskilda boenden är en del. Dessa kommuner uppges ha tydliga rutiner för vilka som arbetar med
prognoserna, hur de olika förvaltningarna samverkar kring prognoser under året och arbetet är knutet
till organisation snarare än person.
Även i dessa kommuner tas underlaget fram av en ansvarig person i samråd med flera personer
inom äldreomsorgs- och funktionshinderförvaltningarna. Likt de kommuner som arbetar mer
personbundet, finns det också inom funktionshinderförvaltningen i de här kommunerna ofta en
grundläggande kontakt mellan ansvarig person för prognosarbetet och socialsekreterare,
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verksamhetspersonal och skolpersonal. Och inom äldreomsorgsförvaltningen finns en kontakt mellan
den som ansvarar för prognosarbetet och verksamhetspersonal. I de flesta av dessa kommuner har
personen som tar fram underlaget antingen en chefsroll nära staben i kommunen eller en roll med
fokus på utveckling. Det är också i dessa kommuner som det till exempel finns verksamhetsutvecklare
som har sin tjänst fördelad mellan två olika förvaltningar. Dessa roller skapar en länk mellan till
exempel äldreomsorgs- och samhällsplaneringsförvaltningen. Flera intervjupersoner från dessa
kommuner beskriver att det finns en transparens mellan olika förvaltningar och att man inte bevakar
sina positioner utan arbetar tillsammans mot samma mål – nämligen en god bostadsförsörjning för
kommunens samtliga invånare. Det finns även kommuner här som har både verksamhetsområdena
funktionshinder och äldreomsorg i samma förvaltning. Intervjupersoner från en av dessa kommuner
upplever att de ser många samordningsvinster med en sådan organisation.
I kommuner med en tydlig struktur kan prognosarbetet liknas vid en process som sträcker sig
över hela verksamhetsåret och inte enbart under tiden då själva prognosen tas fram. Här utgår de
flesta av kommunerna från ett årshjul med flera hållpunkter under året. Det startar ofta under tidig
vår då befolkningsstatistiken för varje år tas fram och delges berörda förvaltningar (bland annat skola,
vård och omsorg). Respektive förvaltning tar sedan fram sin prognos eller underlag. I dessa kommuner
arbetar de antingen i ett samordnat arbete, där varje förvaltning arbetar var för sig och sedan
rapporterar till samhällsplaneringförvaltningen som sammanställer prognoserna från kommunens
samtliga förvaltningar. Eller så finns det en samverkansgrupp där representanter från kommunens
samtliga förvaltningar medverkar till att ta fram en gemensam plan. De olika förvaltningarnas
prognoser och planering synkas ihop i samverkansgruppen och sammanställs i en
bostadsförsörjningsplan.
I dessa kommuner följs prognoserna upp kontinuerligt och prognosarbetet beskrivs av flera
intervjupersoner som; ”Det är hela tiden en levande diskussion” eller ”Den är som ett levande
dokument.” Uppföljningar sker till exempel löpande, varje kvartal eller 2–4 gånger om året. Detta är
utöver revideringen av bostadsförsörjningsplanen som sker varje år. Intervjupersonerna beskriver att
det är en levande diskussion inom förvaltningarna, mellan förvaltningarna och i samverkansgrupperna,
men det sker också i enstaka fall att medborgarna är med i denna ”levande diskussion” genom
medborgardialoger. Tjörns kommun uppger till exempel att de tidigare använt sig av
medborgardialoger under boendeplaneringen.
Intervjupersonerna i dessa kommuner upplever att arbetet är tydligt både för dem själva men
också för nya personer i organisationen. Det finns en medvetenhet kring den egna rollen i
prognosprocessen. Man vet vad som händer efter att man lämnat ifrån sig ett underlag eller efter att
prognosen presenterats i samverkansgruppen. Återkoppling på prognoserna bidrar till trygghet i
arbetet och en vetskap om vad prognosen bidrar med. Intervjupersonerna upplever även att arbetet
prioriteras och att det finns en struktur för att hantera personalomsättning. Det finns anteckningar
från tidigare möten, checklistor över vad en prognos bör innehålla, Excel-ark som sammanställer
tidigare prognoser eller planer samt rapporter. Dessa kommuner har arbetat aktivt med prognoser
under en längre period och har genom uppföljning förbättrat sitt arbetssätt efter behov, till exempel
infört checklistor eller lättillgängliga mötesanteckningar för att underlätta för ny personal. Detta har
gjort arbetet mer organisationsstyrt än personbundet.
I kommuner med förvaltningsövergripande samverkansgrupper beskriver intervjupersonerna
många fördelar med detta arbetssätt, framförallt när det gäller samverkan med
samhällsplaneringsförvaltningen. En fördel som lyfts fram är att det bidrar till ett öppet klimat mellan
förvaltningarna och att man hjälps åt att komma framåt. En annan fördel är att det skapas en
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gemensam bild av hur bostads- och lokalbehovet ser ut i kommunen när alla förvaltningar samlas.
Inhämtningen av förvaltningarnas underlag upplevs enkelt då samhällsplaneringaförvaltningen tar in
det via gruppen.
Bland annat Göteborgs Stad och Härryda kommun arbetar på detta sätt och där beskrivs dessa
samverkansprocesser gynna prognosarbetet. Det som känns mest utmanade i vissa av dessa
kommuner är inte att ta fram en prognos, utan de långa ledtiderna i detaljplanering och byggprocess
som ofta leder till förseningar av planerad byggnation.
I samtliga av dessa kommuner beskrivs svårigheterna med att ta fram en rättvisande prognos,
oavsett kommunens organisatoriska struktur. Men en tydlig struktur för arbetet beskrivs skapa goda
förutsättningar för att ta sig an en så komplex fråga som behovsprognoser för särskilda boenden. Det
ramar in frågan och sätter frågan på agendan, vilket bidrar till att arbetet prioriteras och framförallt
blir av. Till exempel betonar en av intervjupersonerna att en bra erfarenhet av prognosarbetet är att
prognoserna faktiskt genomförs och används.

Vad inkluderar kommunerna i sina prognoser?
I det här avsnittet beskrivs vilket innehåll och vilka faktorer kommunerna tar med i sina prognoser för
behov av särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionshinder. Det finns såväl likheter som
skillnader mellan de två verksamhetsområdena och för en översiktsbild hänvisas till figur 4. Innehållet
i prognoserna beskrivs utifrån kategorierna huvudsakliga faktorer, andra viktiga faktorer samt övriga
faktorer. Med huvudsakliga faktorer avses underlag som samtliga kommuner i högre eller lägre
utsträckning inkluderar i sitt prognosarbete, med andra viktiga faktorer avses underlag som flera
kommuner i högre eller lägre utsträckning inkluderar i sitt prognosarbete och med övriga faktorer
avses underlag som fåtalet eller enstaka kommuner antingen väger in eller förhåller sig till i sitt
prognosarbete.

Huvudsakliga faktorer
Befolkningsstatistik
Befolkningsstatistik används mest för att prognosticera behov av särskilda boenden för äldre.
Målgruppen äldre är till antalet större än personer med funktionsnedsättning vilket gör att
befolkningsstatistik är ett mer tillförlitligt underlag i äldreomsorgen än inom funktionshinder.
Befolkningsstatistiken bygger framförallt på statistik om hur många personer som föds, hur många
personer som dör, hur många personer som flyttar in i kommunen och hur många personer som flyttar
ut ur kommunen. Statistiken delas upp efter ålderskategorier för att kunna användas som underlag för
äldreomsorgsförvaltningens prognos.
Kommunerna kan själva framställa egna befolkningsprognoser eller beställa prognoser externt.
Vanligast är att statistiken är baserad på SCB:s befolkningsstatistik och att den tas fram av en statistiker
i kommunen, alternativt en extern part om kompetensen inte finns i kommunen. Den som ansvarar
för prognoser för särskilda boenden analyserar sedan underlaget. Vederbörande räknar ut hur många
personer i olika åldrar som idag bor på äldreboende, till exempel 65–74, 75–79, 80–84, och får därmed
fram en andel per åldersgrupp. Andelen för varje åldersgrupp multipliceras med nästa års siffror för
att få fram ett förväntat behov hos befolkningen. Ett alternativ till det är att ta fram ett snitt över hur
många personer i varje åldersgrupp som beviljats särskilda boenden under de senaste tre åren. Snittet
kan sedan appliceras på nästa års siffror.
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De kommuner som gör detta för första gången uppger att de jämför sin behovsprognos med
nationella siffror för att säkerställa att prognosen blivit någorlunda rätt. De kommuner som har gjort
behovsprognoser under en längre period har sina egna prognoser att jämföra med. De olika
kommunerna använder statistiken i lite olika utsträckning, men beräkningen utifrån åldersgrupper
utgör grunden för behovsprognoser för särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Delområdesprognoser med befolkningsstatistik
Flera av de kommuner som har arbetat med prognoser under en längre period gör även en mer
detaljerad analys per delområde i kommunen. Även detta görs framförallt inom äldreomsorgen. De
intervjupersoner som arbetar i kommuner där det finns tydliga processer för prognosarbetet anger
vikten av att ha kunskap om egenskaper hos kommunens befolkning. I dessa kommuner följs
utvecklingen i olika delar av kommunen genom befolkningsstatistik.
En statistiker på Göteborgs Stads statistikavdelning anger till exempel hur viktig den detaljerade
kunskapen om olika områden är. Exempelvis kan befolkningsstrukturen se likadan ut i olika stadsdelar,
men det kan ändå betyda att det behövs olika sorters insatser för befolkningen beroende på vilka
egenskaper som befolkningen besitter och vilka specifika behov som finns. Vissa intervjupersoner i
kranskommunerna uppger att de till exempel kartlägger olika åldersgrupper i relation till olika
kommundelar, vilket bidrar till en mer detaljerad bild än om man endast följer statistiken per kommun.
Vissa kommuner uppger att de delar upp statistiken per församling och andra kommuner anger endast
kommundel. Detta bidrar även till att man kan följa flyttmönster i större utsträckning.

Kännedom om kommunens brukare inom funktionshinder
Kartläggningen visar att samtliga kommuner använder kunskap om personer som redan har insatser i
kommunen för att prognosticera behovet av särskilda boenden för personer med
funktionsnedsättning. Denna kunskapsinhämtning sker genom samråd med socialsekreterare,
enhetschefer och skolpersonal.
Samråd med socialsekreterare och enhetschefer
I de flesta kommuner bygger kunskapen på ett samarbete mellan den som är ansvarig för
prognosarbetet och socialsekreterare och enhetschefer inom funktionshinder. För att kunna göra en
bedömning av vilka personer som kan behöva en plats på särskilda boenden i framtiden, tas en första
kontakt med socialsekreterare inom funktionshinder. Socialsekreteraren har kunskap om de personer
som finns i verksamheten idag och vilka personer som förmodligen kommer behöva en bostad i
framtiden. Socialsekreterare och enhetschefer bidrar med information om:
• Hur många personer har insatser inom LSS?
• Hur gamla är dessa personer?
• När förväntas personen bli 20 år?
• När kan personen tänkas vara i behov av boende?
• När förväntas personen flytta hemifrån?
• Vilken typ av boende skulle personen vara i behov av? Gruppbostad eller servicebostad?
Annan särskild bostad?
• Vilka insatser är personen i behov av idag?
• Vilka insatser kan personen ha behov av i framtiden?
• Hur många personer avlider under ett år?
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Samråd med skolpersonal
Vissa kommuner har även utvecklat ett arbete med skola och särskola för att kunna väga in fler frågor
i kunskapsinhämtningen inför prognosen. Skolpersonal bidrar med information om:
• Hur många personer per årskull bor i bostad med särskild service?
• Hur många personer går i skolan i kommunen men bor på annan ort?
• Hur många personer kan tänkas stanna i kommunen efter examen?
Personal från olika avdelningar inom kommunen hjälps åt och bidrar till en samlad bild av vilka
personer som kan tänkas vara i behov av särskilda boenden. Å ena sidan uppger flera kommuner att
det känns som att de gör en kvalificerad gissning och att de upplever att det inte finns verktyg nog för
att säkerställa att prognosen blir rätt. Å andra sidan finns det inte statistik att tillgå på samma sätt som
för äldreomsorgen och då analyserar man efter bästa förmåga. Dessa frågeställningar ger ändå en
relativt klar bild av framtida behov, men många av intervjupersonerna efterfrågar tips och råd om hur
man kan förbättra dessa prognoser.

Beräkning av befolkningsökning i kommunen
Inom funktionshinderförvaltningen är det främst antalet personer som redan får insatser av
kommunen som ligger till grund för behovsprognosen för särskilda boenden. Några kommuner
använder även befolkningsstatistik för att försöka beräkna antalet personer med funktionsnedsättning
som flyttar in/tillkommer i kommunen. Vanligtvis uppskattas här att 1–2 procent av befolkningen
behöver någon form av insats inom LSS. Utifrån detta beräknar kommunerna hur många av de som
flyttar in som kan behöva någon form av insats inom LSS, däribland boende, och detta blir en del av
prognosen.
Flera intervjupersoner anger att de tycker att inflyttning av personer med funktionsnedsättning
är svårast att planera för. Inflyttning av exempelvis tre personer med funktionsnedsättning kan
påverka verksamheten relativt mycket i och med att målgruppen ursprungligen är så liten. I kommuner
med hög inflyttning lyfts detta fram som ett större problem än i kommuner med lägre inflyttning.
Någon av kommunerna har försökt följa antalet inflyttade personer över tid för att kunna beräkna
bättre, men har inte kunnat urskilja några mönster ännu.

Kartläggningsinstrument inom Göteborgs stad
Göteborgs Stad samlar in liknande information som de mindre kommunerna gör vid prognoser för
behov av särskilda boenden inom funktionshinder, men med hjälp av ett kartläggningsinstrument som
kallas BoInvent2. I och med att Göteborgs Stad har ett större antal personer som har behov av särskilda
boenden inom funktionshinderområdet behövs ett verktyg. Det fungerar på så sätt att stadsdelarnas
socialsekreterare har som uppgift att lägga in information i systemet om personer som bedöms ha
behov av plats på särskilda boenden inom en femårsperiod. I BoInvent2 fyller socialsekreteraren bland
annat i information som initialer på personen, födelseår, primär funktionsnedsättning, sekundär
funktionsnedsättning, nuvarande bostadsform, när de förväntas ha behov av en bostad, icke
verkställda beslut och handläggarstatus. Informationen i systemet använder planeringsorganisationen
i Göteborgs Stad för att beskriva behovet av särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning
samt behovet av F100-lägenheter. F100-lägenheter är bostäder som bygger på kommunala kontrakt
för personer med mindre behov av stöd i vardagen.
De fördelar som lyfts med systemet är att det fångar antalet personer som kan vara i behov av
en bostad men också vilken typ av bostad. Detta är viktigt både för att kunna matcha person med rätt
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bostad och för att kunna veta vilka typer av bostäder som kommunen behöver planera för i framtiden.
Ett par kommuner har i intervjuerna visat intresse för detta system men ingen av dem har
implementerat systemet ännu. En av dessa kommuner har tankar på att införa en liknande enkät för
att kartlägga behovet bättre.

Andra viktiga faktorer
Inhämtning av professionskunskap
I flera kommuner lyfts att befolkningsstatistik och siffror visar en bild av behovet av särskilda boenden,
men att denna bild behöver kompletteras med professionens kunskap från berörda verksamheter
inom äldreomsorg och funktionshinder. Hänsyn behöver tas till hur förutsättningarna ser ut i den
kommunala verksamheten och i kommunen i stort.
…prognosen är en ren sifferräkning och sen gör man en bedömning av alla saker som
inte siffrorna visar, utan man får göra en kvalitetssäkring bakom. (Avdelningschef)
Om den som är ansvarig för prognosarbetet har en verksamhetsnära roll, till exempel enhetschef, gör
denna själv en bedömning av underlaget utifrån sin professionella kunskap som vägs in i analysen. Om
den ansvariga för prognosarbetet inte själv har en verksamhetsnära roll, till exempel
verksamhetsutvecklare eller utvecklingsledare, görs bedömningen i samråd med verksamhetsnära
personal som enhetschefer och socialsekreterare.

Hur ser utvecklingen av biståndsbeslut ut?
I flertalet av kommunernas äldreomsorgs- och funktionshinderförvaltningar bidrar
myndighetsutövning/bistånd med kunskapsunderlag till prognosarbetet. Inom funktionshinder verkar
denna informationen vägas in i större utsträckning än inom äldreomsorgen.
Socialsekreterare inom funktionshinder bidrar till exempel med information om frekvensen av
biståndsbeslut och hur kön till en plats på särskilda boenden ser ut. I Mölndals Stad finns ett utvecklat
samarbete med myndighetsutövning/bistånd som sammanställer en prognos på efterfrågan på
särskilda boenden samt ger förhandsbesked på förväntat antal biståndsbeslut. Detta underlag vägs
sedan in i prognosen.
Biståndsenheten kan bidra med följande information:
• Hur många biståndsbeslut om särskilda boenden förväntas bli beviljade?
• Hur många biståndsbeslut blir faktiskt beviljade varje år?
• Hur många kan komma att ansöka om bistånd i framtiden?
• Hur lång är kön till särskilda boenden?
• Hur ser trenden ut över tid?

Hur ser utbudet av boenden och verksamhetslokaler ut i kommunen?
I de allra flesta kommunernas äldreomsorgs- och funktionshinderförvaltningar genomförs en
inventering av befintliga boenden och boenden som planeras att byggas. De personer som gör
prognoserna är ofta väl uppdaterade om vilka boenden som finns i verksamheten. De räknar oftast
själva ut vilken omsättning det är på platserna och hur lång tid en person i genomsnitt bor på särskilda
boenden. Följande frågeställningar är vanliga att man tar med i den analysen:
• Hur många särskilda boenden finns i kommunen?
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•
•
•
•

Hur många platser har varje boende?
Hur ser omsättningen på platser ut?
Hur lång är den genomsnittliga tiden som personer bor på boendet?
Var i kommunen vill människor bo?

Hur ser befintliga bostäder ut i det ordinära beståndet?
I flera av kommunernas prognosarbete för såväl äldreomsorg som funktionshinder görs också en
bedömning av hur befintliga bostäder i det ordinära beståndet ser ut i olika områden. Den som är
ansvarig för prognosen gör denna bedömning antingen själv eller i samråd med
samhällsplaneringsförvaltningen.
Inom äldreomsorgen handlar det om hur utformningen av det befintliga beståndet påverkar
brytpunkten för när äldre personer inte längre kan bo kvar hemma. I områden med många
flerbostadshus antas brytpunkten bli tidigare, dels på grund av att det är fler enpersonshushåll i
flerbostadshus, dels på grund av att vissa äldre lägenheter kan vara mindre tillgänglighetsanpassade
än hus. Tillgången till mellanboendeformer8 antas också minska behovet av särskilda boenden för
äldre, även om flera intervjupersoner påtalar svårigheterna med att mäta effekterna. Följande
frågeställningar är vanliga att man tar med i den analysen:
• Hur ser det befintliga bostadsbeståndet ut?
o Finns det många flerpersonshushåll och villor?
o Finns det många enpersonshushåll och lägenheter?
o I vilken utsträckning finns det olika mellanboendeformer som trygghetsboenden och
seniorboenden för äldre personer?
• I vilken utsträckning behöver bostäder tillgänglighetsanpassas?
Inom funktionhinder handlar det om hur utbudet i det befintliga beståndet ser ut och i vilken
utsträckning personer med funktionsnedsättning ges tillgång till dessa lägenheter. I många kommuner
råder det bostadsbrist vilket antas påverka behovet av särskilda boenden i viss mån. I prognosen tar
man hänsyn till följande frågeställningar:
•
•

I vilken utsträckning finns det tillgång på lägenheter i det ordinarie beståndet?
I vilken utsträckning finns det kommunala kontrakt mellan kommunen och fastighetsägare?

Hur ser behoven ut hos särskilda målgrupper?
Flera av kommunerna tar hänsyn till särskilda behov inom specifika målgrupper i sitt prognosarbete
för särskilda boenden, både inom äldreomsorg och funktionshinder.
Inom äldreomsorg handlar det främst om hur fördelningen mellan demens- och somatiska
boenden ska se ut. I Göteborgs Stad görs det även bedömningar av behovet för boenden med HBTQoch språkinriktning i staden.
Inom funktionshinder kan det handla om vilka olika diagnoser som personerna i behov av
särskilda boenden har. För mindre kommuner kan detta vara en utmaning i och med att det är svårare
att ha målgruppsanpassade boenden när antalet personer i verksamheten är relativt få. I och med att
personerna har olika behov gör det att bostäderna behöver anpassas därefter. Nya behov och ny
kunskap om diagnoser påverkar vilka behov som uttalas. I en kommun uppger man till exempel att
8

Till exempel trygghetsboenden, seniorboenden, gemensskapsboende, serviceboenden.
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man befinner sig i ett paradigmskifte, då det blivit tydligare på senare tid att det finns ett ökat behov
av egna lägenheter med boendestöd. Det är flera kommuner som upplever att detta behov ökar. Här
tar man med följande frågor i analysen:
• Vilka målgrupper är boendena ämnade för?
• Vilka målgrupper har specifika behov?
• Finns det nya behov hos målgruppen? Och hur påverkar det vilka sorters boenden som
behövs?

Vad händer i omvärlden som kan påverka behovet av särskilda bostäder?
Av flera kommuner lyfts omvärldsanalys som en viktig del i prognosarbetet men också att detta arbete
skulle behöva utvecklas för att förbättra kvaliteten i prognoserna. I en av kommunerna upplever en
intervjuperson att i och med att kommunen numera har en hög inflyttning finns det ett ökat behov av
omvärldsbevakning. Det är framför allt kommuner som har arbetat med boendeplanering under en
längre period som ser de största vinsterna med att omvärldsbevaka. Den komplexitet som upplevs
prägla prognostiseringen av behovet av särskilda boenden gör att det finns ett behov av
omvärldsanalys, för att fånga in faktorer som kan tänkas påverka behovet i någon utsträckning i
framtiden. De vanligaste områdena som tas upp är utvecklingen inom välfärdsteknik och digitalisering,
samhällstrender, förändrad lagstiftning som kan påverka omfattningen av biståndsbeslut,
förebyggande verksamhet och effekterna av detta, andra kommuners goda exempel och myndigheters
rekommendationer.

Hur ser personal- och kompetensförsörjningen ut?
Några av intervjupersonerna i kommunernas äldreomsorgs- och funktionshinderförvaltningar
poängterar vikten av att också planera för personal- och kompetensförsörjning i prognosarbetet. Detta
är en parameter flera upplever glöms bort i prognoser för särskilda boenden, då fokus främst är på de
behov som individen eller målgruppen har. Vissa kommuner trycker på att detta behöver tas in i
planeringen och anser att det är en viktig faktor för att på bästa sätt kunna planera för olika
boendeformer. Målgrupperna på särskilda boenden behöver personal med rätt kompetens, därför bör
detta också inkluderas som en faktor i prognosarbetet. Några intervjupersoner uppger att de väger in
stundande pensionsavgångar i sin omvärldsanalys medan andra kommentarer handlar om att få
personal med rätt kompetens som söker tjänsterna och om behovet av lämpliga utbildningsplatser för
att det ska finnas rätt personal med rätt kompetens för framtidens boende.

Övriga faktorer
Effekterna av förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen
Samtliga kommuner arbetar med någon form av förebyggande eller hälsofrämjande insatser inom
äldreomsorgen, men effekterna av dessa uppges vara svåra att mäta och använda som underlag för
analys i prognosarbetet. Hälsofrämjande insatser och alternativa boendeformer som
trygghetsboenden antas här skjuta på eller helt förebygga behovet av plats på särskilt boende.
Insatserna genomförs rent generellt i syfte att förbättra människors hälsa och möjlighet att bo kvar
hemma, men det är inte alltid helt sammankopplat med boendeprognoserna. De flesta kommuner
väger inte in potentiella effekter av olika insatser i prognosarbetet även om det finns enstaka
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undantag. Alingsås kommun är ett exempel på hur kommunen kan arbeta aktivt med att införliva
effekter av de insatser som görs i kommunen i prognosarbetet. Kommunen har en förebyggandeenhet
sedan årsskiftet 2016–2017 och upplever att det har blivit mer ruljangs på platserna och att det behövs
färre boendeplatser än förut. En bidragande orsak uppges också vara ett framgångsrikt
hemgångsteam.

Främjande insatser för boendekarriär inom funktionshinder
Inom funktionshinder handlar främjande insatser främst om att öka individens självständighet, vilket i
sin tur kan bidra till att personen kan flytta till en egen lägenhet. Genom att öka förutsättningarna för
personer som vill och kan flytta till egen lägenhet antas omsättningen på platser öka, vilket i sin tur ger
plats till fler som har behov av särskilda boenden. Insatserna genomförs generellt sett över lång tid,
oftast flera år, och handlar om att motivera personen att utvecklas och öka sin självständighet.
Motivation och förberedelse kan bidra till att personer tar steget till en egen lägenhet. Bristen på
lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet upplevs vara det främsta hindret för att personer med
funktionsnedsättning ska kunna utvecklas och för att kommunen ska kunna använda boendeplatserna
effektivt. Intervjupersoner i vissa kommuner som exempelvis Ale och Tjörn uppger att de arbetar aktivt
med att främja individens utveckling och självständighet men att bristen på lägenheter försvårar detta
arbete.
Ett exempel på en typ av insats är ett samverkansavtal mellan fastighetsägare och kommun i
Göteborgs Stad. Detta avtal handlar om att särskilda lägenheter (så kallade F100-lägenheter) avsätts
för att kunna erbjudas till personer med psykisk, neurologisk, intellektuell och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Detta lyfts fram som ett sätt att skapa större möjligheter för fler målgrupper att
få en lägenhet i det befintliga beståndet.

Översiktsbild av innehåll i boendeprognoser
Figur 4 syftar till att ge en översiktlig bild av vilket innehåll och vilka faktorer kommunerna inkluderar
i sina prognoser för behov av särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionshinder. I den inre
cirkeln finns huvudsakliga faktorer (som samtliga kommuner inkluderar), i cirklarna i mitten finns
andra viktiga faktorer (som flera kommuner inkluderar) och i de yttre cirklarna finns övriga faktorer
(som fåtalet eller enstaka kommuner inkluderar).
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Figur 4. Innehåll i boendeprognoserna.

Erfarenheter av prognosarbetet
Kartläggningen visar att såväl framgångsfaktorer som hinder och utmaningar präglar kommunernas
prognosarbete. Dessa beskrivs närmare nedan. I den mån det går har framgångsfaktorer och hinder
delats upp, men framgångsfaktorer kan naturligtvis också försvåra prognosarbetet om de skulle utebli.
Det motsatta gäller för hinder och utmaningar. Därför beskrivs erfarenheterna i den kontext som de i
störst utsträckning har beskrivits av intervjupersonerna, det vill säga antingen som en framgångsfaktor
eller som ett hinder. Erfarenheterna berör flera delar i prognosprocessen: kommunernas
organisatoriska struktur, framtagning av behovsprognoser, prognosprocessen och externa faktorer
som påverkar hur prognosen faller ut i verkligheten.

Hinder och utmaningar
Otydliga roller och avsaknad av organisationsbunden struktur
Otydlighet i fråga om roller, ansvarsfördelning, struktur och rutiner beskrivs av flera som hinder för ett
framgångsrikt arbete med boendeprognoser. Prognosarbetet uppfattas som komplext och i vissa
kommuner uttrycks en osäkerhet över hur man genomför en prognos på bästa sätt. Mot den
bakgrunden efterfrågas en tydlig struktur för arbetet. En tydlig struktur uppfattas också bidra till god
kontinuitet samt att prognosarbetet faktiskt prioriteras. Detta efterfrågas tydligast i kommuner där
strukturer och rutiner är som svagast, samtidigt som det framhålls som en fördel i de kommuner som
arbetat med prognoser under en längre period.
I vissa kommuner görs prognoserna oregelbundet och intervjupersonerna beskriver att
tillfällena när en prognos ska tas fram kommer som en överraskning. I dessa kommuner upplever
intervjupersonerna även att de arbetar väldigt kortsiktigt i prognosarbetet. Det finns inte heller tydliga
rutiner för när och vilka personer som ska ta fram en prognos. Detta gör även att prognoserna i mindre
utsträckning följs upp eller revideras. I vissa kommuner kan det dröja flera år mellan prognoserna och
det saknas en tydlig roll- eller ansvarsfördelning för arbetet. Intervjupersonerna i dessa kommuner
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uppger också att de är osäkra på vad som händer med prognosen efter det att de har lämnat ifrån sig
den. Ibland vet intervjupersonen inte ens om någon överhuvudtaget använt sig av prognosen.
Prognosarbetet i ett flertal kommuner beskrivs som person- snarare än organisationsbundet.
Ibland beskrivs då arbetet som sporadiskt eller att det initieras först när
samhällsplaneringsförvaltningen efterfrågar en prognos, snarare än att prognoser är en självklar
uppgift för äldreomsorg och funktionshinder. Ett personbundet arbetssätt bidrar till en skör process
vid till exempel personalomsättning.
… och så byts det ut några kollegor och så där och det är ju det som är det svåra. Om man inte
har prognoser, om man inte har någon bra modell så är det ju att då går det på gammal
kunskap och tappar man den kunskapen hela tiden, det är väl också det man har sett att här
behövs det även om det är en liten kommun så behöver vi liksom skärpa till oss när det gäller
detta och det var säkert därför vi fick ett uppdrag att göra en modell. (Enhetschef)
Å andra sidan bidrar istället en tydlig struktur och ansvarsfördelning till en stabil process som inte
påverkas nämnvärt av personalomsättning. Ny personal har då större möjlighet att sätta sig in i sitt
arbete och behöver inte börja från början. En tydlig ansvarsfördelning uppfattas också bidra till en
högre effektivitet. En av intervjupersonerna reflekterar kring vad ett ökat samarbete mellan
förvaltningarna och tydligare ansvarsfördelning skulle kunna bidra med.
Alltså allt samarbete i de här frågorna, jag tycker absolut att man kan vidga perspektivet och
tänka att det handlar faktiskt väldigt mycket om den fysiska miljön att få till de här lokalerna,
där det är ju det som är... alltså brukarna har ju vi men lokalerna sitter någon annan på.
(Enhetschef)
Samma intervjuperson beskriver även hur funktionshinder ofta fick komma med förslag om lämpliga
lokaler till samhällsplaneringens lokalförsörjningsavdelning, men att det motsatta förhållandet
egentligen borde råda. Att olika förvaltningar är medvetna om varandras ansvarsområden och har
tydliga roller gentemot varandra i processen uppfattas bidra till en trygghet i arbetet och att man
undviker
dubbelarbete.
Flera
av
intervjupersonerna
inom
äldreomsorgsoch
funktonshinderförvaltningarna uttrycker att de önskar ökad återkoppling från samhällsplanering och
lokalförsörjningen. Några av intervjupersonerna upplever också att de i sitt arbete har uppgifter som
de upplever är fastighetsrelaterade och inte omvårdnadsrelaterade, något som lokalförsörjningen
istället bör ha ansvar för. Exempel på sådana uppgifter är kontakter med fastighetsägare,
hyreskontrakt och nyckelhantering.
En faktor som bidrar till en förbättrad process är att den som är ansvarig för prognosarbetet har
rätt mandat att driva processer och fatta beslut. I kontakt med andra roller och andra förvaltningar
inom kommunen, till exempel i de samverkansgrupper som finns i vissa kommuner, uttrycks detta som
en framgångsfaktor. I till exempel Härrydas samverkansgrupp (lokalresursplaneringsgrupp) förväntas
de som deltar från kommunens olika förvaltningar ha mandat att fatta beslut vid sittande bort. Detta
bidrar till mer effektiva och snabba beslutsprocesser. Även i andra kommuner betonas vikten av
tydlighet kring vilka forum som vilka frågor ska hanteras i.

20

Det finns ett systemiskt bra tänkande och upplägg när det gäller vilka arenor och
forum ärenden skall drivas i. Det är framför allt när det gäller förvaltningsarbetet,
det ordinarie arbetet i respektive stadsdel. (Områdeschef)

Hög personalomsättning
Kartläggningen visar att en av de tydligaste utmaningarna rent organisatoriskt är hög
personalomsättning. Kommuner som arbetar mer person- än organisationsbundet påverkas mest av
detta. Kommunen beskrivs tappa kompetens i frågan och flera intervjupersoner upplever att man
behövt göra en omstart för att ta upp arbetet igen. Även i kommuner som arbetar mer
organisationsbundet blir personalomsättning kännbart i prognosarbetet, men där finns en struktur och
organisation att falla tillbaka på.
Det som har varit lite tungt det sista är väl att det har bytts ut väldigt många
personer i gruppen, så vi har varit väldigt många ganska nya under en period. Då
är det väldigt bra att det funnits tydliga rutiner. Vi har bra och tydliga
anteckningar och struktur för det och vilka frågor som behandlas. (Administrativ
chef)
En tydlig struktur i arbetet gör att kravet på att genomföra en prognos inte ligger på individen, utan
kompetensen förs vidare och är i större utsträckning inarbetad i organisationen. Andra fördelar som
beskrivs är att prognoserna då görs på ett likvärdigt sätt oavsett om en medarbetare byts ut. Tydlig
struktur och mallar för vad en prognos ska innehålla underlättar för nya personer att komma in i
arbetet. I en av kommunerna finns till exempel en checklista för prognosarbetet framtagen eftersom
man upplevde att olika personer gjorde på olika sätt.
Inom funktionshinder beskrivs en utmaning vara att se till att uppgifterna hos socialsekreterarna
är uppdaterade. Eftersom prognosen bygger på information som socialsekreterarna matar in är detta
avgörande för hur rättvisande prognosen sedan blir. Vissa kommuner försöker arbeta aktivt med att
stämma av och påminna socialsekreterarna om att uppdatera informationen om brukarna. Detta görs
i vissa kommuner några gånger om året, men upplevs som en utmaning under perioder av hög
personalomsättning bland socialsekreterarna.

Avsaknad av byggbar mark
Ett annat hinder som beskrivs är att det inte finns tillräckligt med byggbar mark i kommunen för att
faktiskt verkställa framtagna prognoser. Flera intervjupersoner beskriver att prognosen kan vara nog
så väl underbyggd, men att det sedan är i verkställande led som det uppstår problem. För att komma
runt hindret med brist på byggbar mark finns det exempel på kommuner som istället gör
behovsprognoser som sträcker sig längre fram i tiden för att bättre kunna förbereda sig för framtida
behov. Här uttrycks ett stort behov av att kartlägga framtida behov av boenden, då det inte längre i
samma utsträckning går att lösa befolkningens behov genom nybyggnation. Istället för nybyggnationer
behöver till exempel befintliga bostäder byggas om. Vissa kommuner uppger att de även försöker
utveckla sina relationer till fastighetsägare för att kunna hitta lämpliga bostäder.

Långa planeringstider
Samtliga kommuner beskriver att långa planeringstider kan vara ett hinder, det vill säga tiden från att
en prognos tas fram till att en person flyttar in i sin bostad. De långa planeringstiderna uppstår främst
på grund av att tidsplaneringen för detaljplaner för nybyggnation och ombyggnation förskjuts. Den
långa tidsplaneringen med förskjutningar upplevs från flera håll ha blivit ett konstant tillstånd. Detta i
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sin tur skapar ett behov av att förlänga tidsperioden som prognoserna tas fram för. Intervjupersoner i
flera kommuner menar dock att en ettårig budgetperiod hämmar en sådan långsiktig planering. Det
upplevs utmanande att planera för boenden för många år framåt i tiden samtidigt som man ska förhålla
sig till en ettårig budget. Kungälvs kommun har istället en treårig budget vilket beskrivs som en
gynnande förutsättning för en långsiktig planering.
Kommunerna försöker på olika sätt att ta hänsyn till tidsförskjutningar i sin planering, men
uttrycker ändå att det kan vara svårt att komma i kapp. Det kan även vara svårt att påverka vissa
orsaker till att planeringen förskjuts, som till exempel överklagande av detaljplaner. De kommuner som
tar fram prognoser för särskilda boenden med ett längre tidsperspektiv upplever att det även ger andra
fördelar, då det finns utrymme för förändringar i planeringen under tiden. Allteftersom de verkliga
behoven blir tydliga, kan korrigeringar av planeringen göras. Vissa intervjupersonen upplever också att
det är först nu som det börjar bli tydligt att det behövs längre planeringstider, inte enbart på grund av
byggprocessen. Även om prognosen påvisat ett behov under en längre period kan det ta tid innan det
fattas beslut i kommunen om ny- och ombyggnationer.

Politisk inverkan och relationen mellan förvaltningar
I intervjuerna beskrivs prognoserna som ett medel för att planera, kartlägga och analysera behov av
särskilda boenden inom funktionshinder och äldreomsorg, men också ett medel för att tydliggöra
äldreomsorgens och funktionshinderverksamhetens framtida resursbehov. Samtliga intervjupersoner
berör relationen och prioriteringar mellan olika förvaltningar. Ibland kan det nästan upplevas som en
mindre konkurrenssituation mellan förvaltningar om de gemensamma medlen som hela kommunen
har till sitt förfogande för bostads- och lokalförsörjningen. Någon lyfter också att politiska ambitioner
påverkar hur kommunen väljer att planera för de behov som prognosen uttrycker. Prognosen beskrivs
som ett verktyg för att argumentera för sin förvaltnings behov i förhållande till andra förvaltningars,
men också för att tydliggöra behov gentemot politiken.
Pengabörsen är begränsad så det gäller ju att ha så mycket på fötterna som
möjligt när man argumenterar. (Avdelningschef)
De olika förvaltningarna (som äldreomsorg, funktionshinder, utbildning/skola, individ- och
familjeomsorg) behöver förhålla sig till varandras behov och även till de gemensamma medlen som
finns i kommunen, som mark, pengar, resurser och så vidare. I intervjuerna uttrycks en frustration när
man inte får till de byggnationer som prognosen rekommenderar. Några intervjupersoner uttrycker
sig som att de i alla fall har informerat om hur behoven ser ut och menar att man då har ”ryggen fri”.
Det skiljer sig mellan kommunerna i vilken utsträckning intervjupersonerna upplever att prognoserna
får gehör. Några intervjupersoner uppger att en förvaltnings behov kan få prioritet först när
situationen blivit mer akut, till exempel när kommunen riskerar viten för icke verkställda
biståndsbeslut.
Det som skiljer kommunerna åt mest i denna fråga är att de kommuner där olika berörda
förvaltningar samverkar i mindre utsträckning upplever denna konkurrens. Här beskrivs istället att
samtliga förvaltningar arbetar mot gemensamma mål och snarare ser till hela befolkningens behov av
goda bostäder än enskilda målgruppers eller förvaltningars.
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Framgångsfaktorer
God samverkan
Prognoser för behov av särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning är ett av
flera
underlag
till
kommunens
bostadsoch/eller
lokalförsörjningsplan.
Samhällsplaneringsförvaltningen eller motsvarande har det övergripande ansvaret att samordna
arbetet (ibland finns lokalförsörjningen inom samma förvaltning, ibland inte) för att samtliga invånares
behov ska synliggöras. Utöver äldreomsorg och funktionshinder är också andra av kommunens
förvaltningar involverade i arbetet att ta fram prognoser för behov hos befolkningen och för
verksamheterna. Att ta fram prognoser för hur framtidens behov ser ut är ett komplext arbete och det
beskrivs ofta som utmanande att göra en rättvisande prognos. Prognosarbetet förutsätter ofta att det
finns olika sorters kompetenser och kontaktytor med olika förvaltningar i olika skeden. Den största
framgångsfaktorn som framkommer i intervjuerna är att det finns en tydlig och strukturerad
samverkansprocess som vilar på ett öppet klimat mellan berörda förvaltningar. En bra relation och god
samverkan mellan olika förvaltningar bidrar till att de hjälps åt att komma framåt i processen. En av
cheferna beskriver att arbetet i en av samverkansgrupperna är ett gott exempel på att samverkan
bidrar till helhetssyn.
Gruppens syfte är att få fram alla olika typer av behov för olika typer av
verksamhetslokaler på bordet. Vad hittar vi? Och hur hittar vi bästa lösningarna?
(Administrativ chef)
Intervjupersoner som upplever att de arbetar i processer som fungerar väl, uttrycker att de känner sig
trygga både med processen och med de prognoser som tas fram. En intervjuperson beskriver att alla
olika roller bidrar med varsin tårtbit till arbetet. Flera av intervjupersonerna anser att det är en fördel
att ha viss insikt i varandras verksamheter för att göra ett så bra arbete som möjligt i en
samverkansgrupp. Intervjupersoner i kommuner där samarbete mellan olika förvaltningar inte är
särskilt framträdande upplever att det ”är lite vattentäta skott” mellan förvaltningarna och efterfrågar
större insyn i framför allt lokalförsörjningens arbete. Det finns även vissa exempel på när olika
förvaltningar har gått samman för att utbyta erfarenheter, antingen i en prognosarbetsdag eller i en
uppstartsdag. Dessa dagar uppges bottna i ett internt behov, dels för att utveckla arbetssättet, dels för
att starta upp arbetet på nytt efter ett avbrott.
Samverkan mellan kommunerna verkar dock inte ske i någon större utsträckning, varken i
prognosarbetet eller i planeringen av särskilda boenden. Samverkan sker generellt sett mestadels inom
kommunen eller med lokala fastighetsägare i själva prognosarbetet. I angränsande frågor samverkar
kommunerna dock bland annat genom GR och genom SOLTAK9, där de kan driva gemensamma frågor.
En form av utbyte som sker mellan kommunerna är köp av platser vid behov. När specifika behov hos
en individ inte kan uppfyllas eller om det helt enkelt inte finns platser att tillgå, kan kommuner behöva
köpa platser för att undvika viten. Här kan man möjligen urskilja ett behov av målgruppsboenden som
delas av flera kommuner. En intervjuperson anger till exempel att de har undersökt behovet i
kranskommunerna av ett gemensamt psykiatriboende.

9

SOLTAK bildades av sju kommuner 2013 för att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster
(www.soltakab.se).
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Flera kommuner har önskemål om ökad samverkan mellan kommunerna, dels för att hjälpa
varandra att ta fram bättre prognoser, dels för att möjligen planera boenden tillsammans över
kommungränserna. Göteborgs Stad är annars en part som flera av kranskommunernas uppger att de
kontaktar för att be om råd om hur man kan genomföra prognoser. Dock skiljer sig förutsättningarna
för en stor kommun och en mindre kommun åt, vilket kan göra att erfarenheter inte är direkt
överförbara.

Flexibel boendeplanering för olika målgrupper
Möjligheten att planera för boenden med viss flexibilitet lyfter vissa intervjupersoner fram som en
potentiell framgångsfaktor. Det finns rekommendationer från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
som säger att samlokalisering inte bör ske mellan olika verksamheter, som till exempel äldre och
personer med funktionsnedsättning, vilket beskrivs följas strikt av kommunerna. Detta kan dock
intervjupersonerna uppleva som ett hinder då det hade underlättat att kunna planera boendeplatser
för flera grupper som har relativt lika behov i bostaden. Samtidigt anger ett flertal intervjupersoner att
nya behov synliggörs. Inom funktionshinder efterfrågar till exempel fler personer egen lägenhet.
Genom att nya behov synliggörs behöver kommunerna planera också för andra typer av bostäder.
En av kommunerna har försökt att kringgå detta problem i planeringen genom att öronmärka
lokaler i detaljplaner för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Dessa kallas enbart för
tillgänglighetsanpassade lägenheter, utan specifika personaltal eller driftskostnader som vanligen
tillskrivs lägenheter. Då det inte är säkert att det kommer behövas personal i dessa lägenheter anges
det i ett senare skede vilka behov som faktiskt finns. Detta ger en viss flexibilitet i planeringen som
utgår från det mest primära, det vill säga en lägenhet, och sedan byggs detaljer på efter hand. Detta
exempel kommer från Härryda där de försöker arbeta aktivt för att kunna skapa olika sorters
boendeformer.

Uppföljning
Flera av intervjupersonerna menar att en framgångsfaktor är att tidigare prognoser faktiskt följs upp
och utvärderas. Detta bidrar till att prognosarbetet utvecklas och blir bättre. Detta sker dock med
skiftande kontinuitet bland kommunerna. I vissa fall sker det löpande mer eller mindre under hela året
och vid själva revideringen följer man upp hur prognosen fallit ut, i andra fall inte alls. Uppföljning kan
ske 3–4 per år (kvartalsvis), genom stående punkter vid vissa möten eller genom löpande diskussioner.
En av intervjupersonerna som har arbetat med prognoser under en längre period beskriver att
det tar tid att utveckla ett arbetssätt som har hög legitimitet och validitet i kommunen. Inledningsvis
kan det finnas en osäkerhet kring om prognoserna faktiskt stämmer eller inte vilket får konsekvensen
att de inte följs och att akuta situationer istället uppstår. Genom att under en längre tid följa upp och
utvärdera arbetet och prognoserna ökar tillförlitligheten och träffsäkerheten.

Kunskap och rekommendationer från myndigheter och andra organisationer
I det här avsnittet beskrivs kunskap och rekommendationer från relevanta myndigheter och andra
organisationer. Här ges också tips om rapporter, handböcker, databaser och tillvägagångssätt och
allmänna råd som kan vara till nytta i kommunernas fortsatta prognosarbete.
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Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jobbar idag inte direkt med boendeprognoser, men i och
med att det angränsar till andra frågor de arbetar med kan de ge vissa rekommendationer. SKL
menar att det är viktigt att kommunen skaffar sig god kunskap om sina medborgare för att öka sin
planeringsförmåga. Genom att följa befolkningsutvecklingen kan kunskap om vilka framtida behov
som kommer att finnas hos invånarna inhämtas, till exempel genom att man analyserar samband
mellan människors utbildningsnivå och hälsa. Personer med högre utbildning har till exempel som
grupp bättre hälsa och lever därmed längre, vilket kan påverka behovet av särskilda boenden.
SKL menar att Öppna jämförelser och Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan vara till
stöd för att analysera lämpliga nyckeltal för äldreomsorg och funktionshinder och utvecklingen över
tid. Syftet med Kolada är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära
känna varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten (www.skl.se). Nyckeltalen
handlar om resurser, volymer och kvalitet i kommun- och landstingsverksamheter. Det finns till
exempel både brukar- och enhetsundersökningar.
Ett annat råd är att undersöka möjligheter till flexibilitet i planeringen av boendeplatser och
möjligheten att platserna kan användas av olika grupper som till exempel äldre eller personer med
funktionsnedsättning. Som tidigare beskrivits är Härryda kommun ett exempel på detta, i och med att
de försöker öronmärka lokaler i detaljplaner för målgruppen personer med funktionsnedsättning men
utan att ange exakt vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas där.
Vidare rekommenderar SKL Boverkets bostadsmarknadsenkät där kommunerna kan följa läget
på bostadsmarknaden generellt över Sverige men även lokalt.

Boverket
Boverket genomför en årlig bostadsmarknadsenkät. Denna enkät baseras på Sveriges kommuners
samlades svar om hur bostadsutbudet ser ut. Här går det att följa analyser på både riks- och
regionalnivå. Enkäten ger indikationer på hur bostadsmarknaden utvecklas, där både äldreboenden
och boende för personer med funktionsnedsättning presenteras. Bostadsmarknadsenkäten för 2017–
2018 konstaterade att tillgången till särskilda boendeformer har försämrats och sämst är tillgången för
personer med funktionsnedsättning. 163 kommuner uppger att det inte finns tillräckligt med bostäder
för denna målgrupp. De menar också att situationen är ansträngd för äldre som skulle vilja flytta till en
tillgänglighetsanpassad lägenhet, även om bostadsbyggandet har ökat (Boverket, 2017).
Boverket har även tagit fram en handbok som heter Kommunernas bostadsförsörjning – en
handbok. Den riktar sig till personal i kommunen som tar fram underlag till bostadsförsörjningsplanen.
Handboken är i verkligheten en webbplats där ansvarig person för prognosarbetet kan få vägledning.
Handboken är uppdelad i fem delar; Om handboken; Vad säger lagen?; Att ta fram riktlinjer; Underlag
och Goda exempel. I de fyra första delarna beskrivs handboken, vilka lagar som är relevanta att ha
kunskap om och råd om hur övergripande riktlinjer bör tas fram i kommunen. I delen Underlag ges en
rad tips om vad som kan vara relevant att ha med i en prognos, men också konkreta källor och verktyg
som kan användas vid prognostisering (Boverket, 2016). I handboken beskrivs samråd och samordning
mellan kommuner som en faktor som kan bidra till att ett mer välgrundat underlag till
bostadsförsörjningsplanen tas fram. I och med att flera kommuner kan ingå i en gemensam
bostadsmarknad finns det fördelar med att inta ett mellankommunalt perspektiv, genom att beskriva
hur bostadsmarknaden förhåller sig till, påverkar och påverkas av situationen i grannkommunerna
(Boverket, 2016).
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Under källor och verktyg i handboken ges information om databaser som är relevanta, det vill
säga Statistiska Centralbyråns (SCB) webbplats, Regionala analys- och prognossystem (Raps) och
Kolada. Boverket ger information om föreningar som kan ge stöd som Föreningen för Kommunal
Statistik och Planering, Föreningen för samhällsplanering och Svensk Demografisk Förening, samt
vägledning om medborgardialoger och boendeinflytande (Boverket, 2016).
Mellan åren 2011 och2016 hade Boverket speciella delmål inom regeringens strategi för
funktionhinderpolitiken. I det tredje delmålet ingick en rekommendation till kommunerna att göra en
tillgänglighetsinventering av befintliga flerbostadshus för att öka kunskapen om tillgängligheten i det
befintliga bostadsbeståndet. Det handlade framförallt om ett långsiktigt strategiskt arbete som
kommunen kunde använda i planeringen för förbättrad tillgänglighet, för att stärka planeringsarbetet
och effektivisera bostadsförmedlingen (Boverket, 2013). Det finns olika metoder för
tillgänglighetsinventering som det går att läsa om i Tillgänglighetsinventering av
flerbostadshusbeståndet – uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner (Boverket, 2013),
Inventera tillgängligheten i flerbostadshus – en handbok (Boverket, 2014) eller
Tillgängslighetsinventering av bostäder – vilka verktyg finns? (FoU i Väst/GR, 2012).
Boverket rekommenderar kommunerna att göra delområdesprognoser då de menar att det ger
kommunerna mer tid för att förbereda sig för förändringar. En delområdesprognos tas fram på
liknande vis som för hela kommunen men för respektive delområde. Boverket noterar att det dock är
komplicerat att ta fram dem och ger ingen beskrivning utan hänvisar till Statistiska centralbyrån.
Boverket hänvisar till Länsstyrelsens regionala bostadsmarknadsanalyser som kommer ut varje
år och rekommenderar även kommuner som tycker prognoser är utmanade att höra av sig till
Länsstyrelsen för att få ytterligare hjälp.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen kan som de beskrivs av Boverket vara ett stöd när kommunerna tar fram underlag för
bostadsförsörjningsplanen. I kontakt med Länsstyrelsen rekommenderas bostadsmarknadsenkäten
som tas fram varje år och Länsstyrelsen finns tillgänglig för kontakt för att bidra med omvärldskunskap.
Det Länsstyrelsen främst kan bidra med är kunskap om hur bostadsmarknaden ser ut idag.

Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån (SCB) används huvudsakligen av kommunerna som källa för
befolkningsstatistiken. SCB har även ett Nyckelkodsystem (NYKO) som kan förfina
befolkningsprognosen genom att dela upp befolkningsstatistiken efter olika områden i kommunen.
Det finns en kort guide över tillvägagångssättet för att ta fram dessa delområdesprognoser på deras
webbplats (www.scb.se).

Socialstyrelsen
Enligt statistik från Socialstyrelsen hade 2016 cirka 0,72 procent av invånarna i Västra Götalands län
insatser inom LSS. Totalt antal personer i Västra Götalands län med någon form av insats var 12 091
personer, utav dessa var det 4 648 vuxna personer som hade bostad som insats. Detta motsvarar 38
procent av de som får någon form av insats. Boende för vuxna är en av de insatser som i antal ökade
mest under 2016 (Socialstyrelsen, 2017). Dessa siffror finns även att analysera närmre, till exempel per
kommun på Socialstyrelsen webbplats. Socialstyrelsen har flera olika sammanställningar som kan vara
till nytta för att göra en omvärldsanalys och för att få grepp om utvecklingen inom de sociala
verksamhetsområdena. Två exempel är Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning
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Lägesrapport 2016 och Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Dessa rapporter tar upp
orsaker till varför antalet personer med insatser enligt LSS har ökat under de senaste åren, respektive
reflektioner kring hur utformningen av bostäder inte alltid motsvarar behov hos målgruppen för
funktionshinderverksamheten.

Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rekommenderar att samlokalisering inte bör ske mellan olika
verksamheter, som till exempel funktionhinder och äldreomsorg. Det främjar inte samtliga
målgruppers utveckling. Detta är redan känt hos flera kommuner i kartläggningen och de kommuner
som tidigare haft platser som på olika sätt samlokaliserar personer med insatser från SoL och LSS har
ändrat på detta. Mer om detta går att läsa i rapporten Kan jag leva som andra? (Inspektionen för vård
och omsorg, 2015).

Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Det ställs höga förväntningar på att kommunerna ska ha en bra planberedskap för framtidens behov.
Enligt en studie från Myndigheten för vård och omsorgsanalys upplevs det dock svårt att skapa
förutsättningar för att planera långsiktigt för framtida behov av olika former av äldreomsorg. De
äldreomsorgschefer som deltog i studien beskriver att brist på tid, kunskap, resurser och
handlingsutrymme är bidragande orsaker till att de inte planerar mer långsiktigt. Detta anser de även
bidrar till att många kommuner tvekar inför eller saknar kapacitet för att arbeta mer långsiktigt och
strategiskt. Rapporten Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan. Ett kunskapsunderlag
för planering av morgondagens äldreomsorg är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag för
planering av morgondagens äldreomsorg (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015).

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) lyfter fram goda exempel runt om i landet på strategisk
boendeplanering för äldre, se länk.

27

Sammanfattning och avslutande reflektioner
Denna kartläggning kom till på initiativ av GR:s socialchefsnätverk som i sina inledande diskussioner
belyste de olika utmaningar kommunerna möter i arbetet med att ta fram tillförlitliga och väl
underbyggda prognoser för behov av särskilda boenden inom äldreomsorg och funktionhinder.
Kartläggningen har berört olika aspekter av prognostisering av framtida behov av särskilda boenden
inom funktionshinder och äldreomsorg, alltifrån hur arbetet med prognoser är strukturerat till vad
kommunerna har valt att ha med i prognoserna och vilka erfarenheter som kommunerna har av
tidigare prognoser, samt vad andra myndigheter och organisationer anser vara viktigt. Kartläggningen
bekräftar till stor del de utmaningar som socialchefsnätverket har lyft, men visar också på goda
exempel och framgångsfaktorer som kommunerna kan lära av för att utveckla sitt prognosarbete.
Kartläggningen har visat på vilket innehåll och vilka faktorer som kommunerna använder sig av
i sitt prognosarbete. Att förutspå kommande behov för särskilda boenden inom äldreomsorg och
funktionshinder är en komplex uppgift. För att kunna göra en rättvisande prognos behöver kommunen
lära känna sin befolkning och sin kommuns förutsättningar. Detta förhållningssätt betonas från såväl
medverkande kommuner som SKL och anses vara nödvändigt för att på bästa sätt kunna prognosticera
framtida behov. Kartläggningen visar på faktorer som samtliga, flera eller enstaka kommuner
inkluderar eller förhåller sig till i prognosarbetet. Här finns exempel som delområdesprognoser,
brukarenkäter, medborgardialoger och kartläggning av befintligt bostadsbestånd som kommunerna
kan lära av för att på ett bättre sätt lära känna sin befolkning och sin kommuns förutsättningar. En
faktor som också anses vara väldigt viktigt för prognostisering är omvärldsanalys. Den kan bidra med
ytterligare ett lager av kunskap om vad som kan tänkas påverka behoven av särskilda boenden i
framtiden, så som samhällsförändringar och trender, lagstiftning samt digitalisering och välfärdsteknik.
Även om det är utmanande och komplext att förutspå befolkningens kommande behov är det
inte omöjligt med rätt förutsättningar. Det upplevs av alla medverkande kommuner som svårt att göra
prognoser. Ingen kommun har den ultimata formeln för en god prognos, men vissa kommuner har mer
och längre erfarenhet av att ta fram boendeprognoser och har lärt sig på vägen. Dessa kommuner
känner sig mer trygga med sitt prognosarbete och beskriver detta som en läroprocess där kontinuerlig
uppföljning och anpassning har varit och är viktiga komponenter. Förhoppningsvis kan kartläggningen
bidra till att kommuner som inte kommit lika långt kan inspireras och lära av dessa erfarenheter.
Äldreomsorgs- och funktionshinderförvaltningarnas prognoser för behov av särskilda boenden
för äldre och personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett underlag för kommunens bostadsoch/eller lokalförsörjningsplan. Kartläggningen visar att det skiljer sig åt mellan kommunerna hur väl
införlivat prognosarbetet är i samhällsplaneringens övergripande arbete med kommunens bostadsoch lokalförsörjning och också hur väl olika berörda förvaltningar samverkar i frågan. I vissa kommuner
verkar samverkan ske mer ad hoc-mässigt och präglas av otydlighet i arbetssätt och ansvarsfördelning,
medan det i andra finns tydliga samverkanstrukturer och processer med väl etablerade arbetssätt
mellan samhällsplanering och bland annat äldreomsorg och funktionshinder. Fördelarna med det
sistnämnda verkar vara många, vilket var särskilt framträdande i kommuner med särskilda
samverkansgrupper kring frågan. Dessa fördelar handlar om möjligheten att diskutera över
förvaltningsgränserna, känslan att tillsammans hjälpas åt framåt och att gemensamt kunna utveckla
arbetssätt som bidrar till bättre och mer tillförlitliga prognoser. Förvaltningarna får dessutom en ökad
förståelse för varandras verksamheter vilket i sin tur bidrar till en tydligare helhetsbild och samsyn på
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samtliga invånares behov av goda bostäder, istället för att olika gruppers och verksamheters behov
riskerar att ställas mot varandra.
Samverkan inom kommunerna verkar vara en framgångsfaktor för ett gott prognosarbete, men
hur förhåller det sig mellan kommunerna? Enligt kartläggningen sker samverkan i denna fråga mellan
kommunerna i dagsläget i liten utsträckning. Den samverkan som finns handlar om sporadiskt
erfarenhetsutbyte i form av rådfrågning mellan kommuner om hur det är möjligt att förbättra sina
behovsprognoser och underlag. Det sker också i form av att det köps platser mellan kommuner i vissa
situationer. Dessa köp genomförs oftast på grund av ren platsbrist men orsaken kan även vara att
kommunen inte har möjlighet att tillgodose specifika behov hos en individ. Mindre kommuner har inte
lika stora möjligheter att driva många olika målgruppsanpassade bostäder som större kommuner. Här
visar kartläggningen på ett intresse kring att utveckla det mellankommunala samarbetet. Två förslag
som framkommer är att GR får i uppdrag att samordna ett regionalt nätverk för erfarenhetsutbyte och
samverkan kring boendeprognoser- och planering samt att kommunerna i större utsträckning
undersöker möjligheterna att planera boenden tillsammans över kommungränserna. Ytterligare
möjligheter finns att använda GR för gemensam kompetensutveckling. Dessa förslag samt om och i så
fall hur GR ytterligare skulle kunna vara ett stöd för kommunernas arbete med att utveckla arbetet
med boendeprognoser blir en fråga för socialchefsnätverket att diskutera vidare.
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Bilaga 1. Intervjuguide
Intervjupersonens roll i processen
1. Kan du beskriva din roll i kommunen rent generellt? Och din roll i prognosarbetet?
2. Kan du berätta om hur boendesituationen ut i er kommun idag?
3. Vad har ni för olika boendeformer?
Prognosprocessen
4. Hur gör ni när ni tar fram prognoser för särskilt boende för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning?
5. Vilka är involverade? Professioner?
Innehåll och Metod
6. Vad innehåller era prognoser?
7. Vad tar ni hänsyn till i prognoserna?
8. Vilka metoder använder ni i prognosarbetet? (T.ex. Intervjuer, Inhämtar statistik)
Samverkan
9. Kan du berätta om hur ni samverkan? (T.ex. samverkar ni över sektorsgränserna i
kommunen?)
10. Samverkan ni mellan kommunerna? (T.ex. Gemensamma boenden)
11. Samverkar ni med andra aktörer utanför kommunen?
12. Hur ser roller och ansvar ut i arbetet?
13. Hur ser skillnader ut i samverkan mellan prognoser för äldreboenden och boenden för
personer med funktionsnedsättning?
14. Vilka hinder och möjligheter ser du i att samverka mellan olika parter?
Erfarenheter
15. Följer ni upp prognoserna? Och i så fall på vilket sätt?
16. Vilka erfarenheter har ni från tidigare prognosarbete? Kan ni ge konkreta exempel på när det
gått bra och mindre bra?
17. Det arbetssätt som ni arbetar efter – kan du berätta hur det utvecklats över tid?
18. Har ni inspirerats av andra goda exempel?
19. Vad skulle eventuellt behövas för att stärka er i ert prognosarbete?
Erfarenheter - Övergripande perspektiv
20. Vad anser ni kommunen kan påverka?
21. Vad anser ni kommunen inte kan påverka?
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Bilaga 2. Utskick till Socialchefsnätverket – Efterfrågan av
nyckelpersoner
Hej,
Kartläggning av prognoser för särskilt boende FH/ÄO
På uppdrag av socialchefsnätverket genomför GR en kartläggning om hur arbetet med
boendeprognoser för särskilt boende inom funktionshinder- och äldreområdet går till i kommunerna.
Kartläggningen är ett första steg i frågan och kommer att genomföras under hösten.
Intervjuer med nyckelpersoner i respektive kommun kommer att genomföras från och med oktober
till och med början av november. Syftet är att samla kunskap om samtliga kommuners arbetssätt och
erfarenheter för att få en helhetsbild av hur GR-kommunerna arbetar med frågan. Kartläggningen och
intervjuerna kommer att genomföras av vår praktikant Johanna Gustafsson, som studerar
masterprogrammet i Offentlig förvaltning.
Nyckelpersoner i er kommun
Inför intervjuerna behöver vi komma i kontakt med nyckelpersoner i er kommun (en till två personer),
som är delaktiga i processen och som bäst kan beskriva ert arbete. Vi ber er därför att återkomma med
kontaktuppgifter till era nyckelpersoner.
Namn och kontaktuppgifter, tas vänligen
Johanna.Gustafsson@grkom.se, tel: 031 335 5404

emot

direkt

av

Johanna

via

mail:

Övriga frågor
Sara.Nordenhielm@grkom.se, tel: 0734 3455 001
Bifogat finns också ett informationsbrev som kan spridas till de nyckelpersoner som ska intervjuas. (Se
bilaga 3)
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Bilaga 3. Informationsbrev
Kartläggning av arbetet med prognoser för boenden inom
funktionshinder- och äldreområdet
Bakgrund
Socialchefsnätverket har väckt frågan om GR kan vara ett stöd i att öka kunskaperna om hur man kan
göra goda prognoser för behovet av särskilda boenden som beviljas enligt socialtjänstlagen och LSS.
Bakgrunden är att kommunerna upplever att det är ett komplext arbete att få fram rättvisande
prognoser, att det får stor betydelse för avsedda målgrupper om det finns boenden att tillgå eller inte
och att det kan bli avsevärda kostnadseffekter om planeringen inte stämmer med verkligheten.
Kartläggning
För att ta ett första steg i frågan kommer GR att undersöka hur arbetet med prognoser för behovet av
särskilda boenden går till idag, i detta fallet genom en kartläggning av alla GR-kommunernas arbete.
Med särskilda boenden menas boenden som kommunens socialtjänst har ansvar för riktade till äldre
och personer med funktionsnedsättningar, utifrån att det behövs personal och ett särskilt innehåll i
boendet. (t.ex. kommer trygghetsbostäder inte att beröras i kartläggningen, inte heller bostäder för
personer med psykosocial problematik kopplat till missbruk eller hemlöshet.)
Intervjuer
Kartläggningen kommer genomföras under hösten genom intervjuer med nyckelpersoner i respektive
kommun. Detta kommer ske i början av oktober fram till början av november. Rent generellt kommer
fokus för intervjuerna vara att samla in information om hur prognoser genomförs, vilka som deltar i
arbetet, erfarenheter av arbetet, osv. Intervjuerna beräknas ta cirka en timme och de kommer bandas
för att underlätta sammanställningen. Intervjuerna kommer att genomföras av vår praktikant Johanna
Gustafsson som studerar mastersprogrammet i Offentlig förvaltning. Intervjuerna ska mynna ut i en
skriftlig rapport, samt återkopplas direkt till socialchefsnätverket.
Vid funderingar eller frågor är ni givetvis välkomna att återkomma.
Kontakter

Johanna Gustafsson, Johanna.Gustafsson@grkom.se tel: 031 335 5404
Sara Nordenhielm, Sara.Nordenhielm@grkom.se tel: 0735 345 001
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Bilaga 4. Bekräftelsemail med information inför intervju
Hej,
Jag vill bekräfta vårt möte den X, kl X, på X.
Samtidigt vill jag passa på att delge vad intervjufrågorna, lite övergripande kommer beröra.
Dvs följande:
•
•
•
•
•
•

Intervjupersonens roll i processen
Prognosprocessen (Hur er kommun går till väga när ni tar fram en prognos?)
Innehållet i prognoserna (Vad ni tar hänsyn till när ni tar fram en prognos?)
Samverkan mellan involverade parter
Erfarenheter av tidigare prognoser
Övriga tillägg från intervjupersonen

o Modeller över ert arbetssätt eller dokument som prognoserna resulterat i, är även
intressant för mig att ta del av.
Bifogat finns informationsbrevet igen, så du kan läsa vid behov. Det skall bli intressant att ta
del av ert arbete!

Vänliga hälsningar
Johanna Gustafsson
__________________________
Johanna Gustafsson, Praktikant
GR - Göteborgsregionens kommunalförbund - Välfärd
Besöksadress: Anders Personsgatan 8
Box 5073, 402 22 Göteborg
Tel: 031-335 50 00 / 031-335 54 04
Johanna.Gustafsson@grkom.se
www.grkom.se
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